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Tema: Peticija Nr. 1145/2012 dėl lygių teisių turėti galimybę įsidarbinti, kurią 
pateikė Čekijos pilietis Zdenek Dobias

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo, kad būtų persvarstyti dabar galiojantys teisės aktai dėl 
nediskriminavimo (Direktyva 2000/78/EB, kuria nustatomi vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendrieji pagrindai), nes pagal šią direktyvą, perkeltą į Čekijos teisę, nėra 
reikalaujama, kad darbdavys nurodytų priežastis, dėl kurių nesirenka konkretaus kandidato 
darbo vietai užimti. Peticijos pateikėjui – 57 metai ir pastaruosius septynerius metus jis 
ieškojo darbo, dalyvavo keliuose konkursuose jo išsilavinimą atitinkančiai darbo vietai 
užimti, bet darbdaviai visada pasirinkdavo jaunesnius kandidatus ir beveik visais atvejais tai 
buvo moterys. Peticijos pateikėjas kreipėsi pagalbos į Čekijos ombudsmeną ir šis patarė jam 
pateikti skundą teismui. Tačiau teisininkas, su kuriuo peticijos pateikėjas konsultavosi, patarė 
jam šio žingsnio nesiimti, nes, kaip manoma, tokiais atvejais labai sunku įrodyti 
diskriminacijos faktą. Peticijos pateikėjas mano, kad ES turėtų skatinti žmones ieškoti darbo, 
dalyvauti konkursuose ir jį gauti, bet galiojant dabartinei direktyvai tai padaryti nėra lengva. 
Todėl peticijos pateikėjas prašo, kad direktyva būtų persvarstyta.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1684/2009 paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Tarybos direktyvos 2000/78/EB 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys, manantys, 
kad nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, turi gebėti nurodyti 
„faktines aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės 
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diskriminacijos“. Nurodžius tokią prielaidą pagrindžiančias aplinkybes, prievolė įrodyti, kad 
vienodo požiūrio taikymo principas nebuvo pažeistas, pereina atsakovui.

Ši nuostata įgyvendinta Čekijos civilinio kodekso 133a dalyje (Įstatymas Nr. 99/1963) ir joje 
nurodyta, kad jei teisme pateikiamos faktinės aplinkybės, iš kurių galima daryti prielaidą, kad 
buvo tiesioginė arba netiesioginė diskriminacija, atsakovas turi įrodyti, kad vienodo požiūrio 
taikymo principas pažeistas nebuvo. 

2009 m. Konstitucinis Teismas paskelbė, kad Čekijoje nustatyta prievolė įrodyti atitinka 
Čekijos chartijoje nurodytas sąžiningo teismo garantijas1. Šiuo atveju 2004 m. peticijos 
pateikėją iš darbo atleido Čekijos vyriausybės tarnyba, oficialiai įvardijusi tai atleidimu dėl 
etatų mažinimo. Peticijos pateikėjo teigimu, iš tiesų jis buvo atleistas dėl amžiaus, o jo 
pareigas iškart pradėjo eiti jaunesni kandidatai. Jis remiasi statistiniais duomenimis, kad 
80 proc. iš šio skyriaus dėl etatų mažinimo atleistų darbuotojų buvo vyresni kaip 50 m., ir 
93 proc. į darbą priimtų naujų darbuotojų buvo jaunesni nei 28 metų. Konstitucinis Teismas 
paskelbė, kad pareiškėjo pateikti statistiniai duomenys byloje yra prima facie įrodymas. Tuo 
remiantis pareiga įrodyti pereina atsakovui, kuris turi įrodyti, kad buvo objektyvių priežasčių 
nevienodam elgesiui su pareiškėju. Bendrosios kompetencijos teismai nenagrinėjo kriterijų, 
pagal kuriuos pasirinkta, kuriuos žmones atleisti mažinant etatų skaičių. Bendrosios 
kompetencijos teismai taip pat nenagrinėjo naujų darbuotojų pareigų pobūdžio ir kuo jos 
skyrėsi nuo panaikintų etatų. Tai padėtų bendrosios kompetencijos teismams nuspręsti, ar 
išties vienintelė naujų kriterijų paskirtis buvo tik paslėpti tikrąją atleidimo priežastį, t. y –
diskriminuojamų darbuotojų amžių.

Taigi Komisija mano, kad esami teisės aktai buvo tinkamai perkelti į Čekijos teisės sistemą. 

Vis dėlto Komisija palankiai vertina tai, kad peticijos pateikėjas netvirtina, jog esami teisės 
aktai buvo netinkamai perkelti, bet ragina persvarstyti direktyvą ir įtraukti į ją reikalavimą, 
kad darbdaviai pateiktų priežastis nepriimtiems į darbą kandidatams (nenurodyta, ar tai turėtų 
būti daroma visais atvejais, ar tik paprašius). Peticijos pateikėjo manymu, dėl to, kad nėra 
tokio reikalavimo, yra sunku gauti darbą, be to, darbo negavusiam kandidatui, kuriam nebuvo 
taikomas vienodo požiūrio principas, sunku įrodyti, kad jis (ji) patyrė diskriminaciją. 

Klausimą, ar iš darbdavių turėtų būti reikalaujama pateikti priežastis darbo negavusiems 
kandidatams, svarstė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) byloje Galina Meister2. 
Šioje byloje ieškovė manė, kad ji patyrė diskriminaciją dėl amžiaus, lyties ir (arba) kilmės 
įdarbinimo procese, kuriame privati įmonė du kartus iš eilės pateikė identiškus darbo 
skelbimus, pagal kuriuos ji kreipėsi dėl darbo, bet nebuvo pakviesta į pokalbį. Ji teigė, kad 
darbdaviui neatskleidus informacijos apie įdarbinimo procesą ir jo rezultatus, ji negalėjo 
nustatyti faktinių aplinkybių, iš kurių būtų galima daryti prielaidą, kad ji buvo 

                                               
1 Bylos numeris: II. ÚS 1609/08, apibendrinimas p. 10–11, http://www.non-
discrimination.net/content/media/2011-CZ-Country%20Report%20LN_FINAL.pdf.

2 2012 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Nr. C-415/10, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121741&pageIndex=0&doclang=EN&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=1609457.
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diskriminuojama. ESTT nusprendė, kad ES nediskriminavimo teisės aktuose darbuotojui, 
kuris yra pagrįstai įsitikinęs, jog tenkina darbo skelbime nurodytus reikalavimus, ir kurio 
prašymas buvo atmestas, nesuteikiama teisė susipažinti su informacija, iš kurios būtų galima 
nustatyti, ar darbdavys pasamdė kitą kandidatą.  Tačiau ESTT pridūrė, kad darbdavio 
atsisakymas atskleisti tokią informaciją gali būti vienas iš aspektų, į kuriuos turi būti 
atsižvelgiama darant prielaidą, dėl kurios atsakovui pereina pareiga įrodyti.

Išvada

Komisija mano, kad, kaip jau minėta, atitinkami ES teisės aktai buvo tinkamai perkelti į 
Čekijos teisę. ESTT yra svarstęs šį klausimą ir paaiškinęs, kad pagal ES teisę darbdavys 
neprivalo pateikti tokios informacijos kandidatui. Jei valstybės narės mano, kad tai būtina, 
niekas netrukdo joms nustatyti tokią priemonę savo nacionalinėje teisėje.

Komisija mano, kad esama nuostata dėl pareigos įrodyti yra proporcingas būdas spręsti 
atvejus, kai asmuo teigia, kad su juo buvo elgiamasi nesilaikant vienodo požiūrio principo. Ši 
nuostata yra palanki ieškovui, nes jam reikia tik nustatyti faktines aplinkybes, pagal kurias 
būtų galima daryti prielaidą, bet ne įrodyti patį diskriminacijos atvejį. Kol kas Komisija 
neplanuoja šiuo klausimu siūlyti persvarstyti Tarybos direktyvą 2000/78/EB.“


